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Australië rondreis met kinderen

Een onvergetelijk avontuur:
complete rondreis met het hele
gezin door Australië!
Deze avontuurlijke rondreis door Australië is geheel afgestemd op families met kinderen. De 30
daagse reis is inclusief vluchten en natuurlijk worden vele hoogtepunten van Australië bezocht. De
zeer afwisselende reis met een combinatie van bezoek aan steden, prachtige natuur en geweldige
activiteiten heeft tussendoor ook voldoende rustmomenten.
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De reis begint in de hippe wereldstad Melbourne, inclusief een dagtour waarbij koala’s, kangoeroes
en emoes in het wild te zien zijn en waar genoten kan worden van uitgebreide bush lunch. In Alice
Springs een onvergetelijke wandeling bij Kings Canyon en uiteraard een bezoek aan de prachtige
rotsformaties Uluru (Ayers Rock) en Kata Tjuta (de Olga’s), perfect voor een wandeling tijdens
zonsondergang. In Sydney verblijf van 4 nachten midden in de gezellige wijk, the Rocks. Het heeft een
zwembad op het dak, met een geweldig uitzicht op het Opera House. Dagexcursie naar Blue Mountains
en 'Scenic World' met als aflsuiter een ferry tocht over de Paramatta River, onder de Harbour Bridge
door naar Circular Quay. In Rainbow Beach staat een spectaculaire rit per 4 wheel drive op het
programma met aansluitend kajakken op zee tussen de dolfijnen met een ervaren gids op Double
Island Point. Ook kans om schildpadden en mantra roggen te zien en in juli en augustus mogelijk zelfs
walvissen! Een onvergetelijke ervaring. Met 4WD jeep 2 volle dagen om mangrovebossen, tropisch
regenwoud en prachtige binnenmeren van Fraser Island te ontdekken. Ten Noorden van Rockhampton
overnachten in een fraai gelegen echt Australische ‘cattle farm’. In Airlie Beach, waar de kinderen
kunnen zwemmen in een Lagoon, start een avontuurlijke tocht naar the Whitsundays om lekker te
snorkelen. Op Magnetic Island staat de wandeling Forts Walk 4 km (retour) op het programma waarbij
vrijwel gegarandeerd koala’s te zien zijn. De laatste 4 nachten van de vakantie overnachten in
accommodatie aan het strand in Palm Cove. Na een zeiltocht naar Green Island en de omringende
riffen, waar je kunt snorkelen en duiken eindigt de reis met de terugvlucht vanuit Cairns.
De reis is optioneel nog uit te breiden met verschillende activiteiten
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INBEGREPEN
Retourvlucht Amsterdam - Australië
Vervoer binnen Australie: 3 binnenlandse vluchten, autohuur en 4WD camperhuur.
Overnachtingen: hotel/appartement/huisje, 4WD, Farmstay en tent.
Verschillende dagtours en activiteiten: kajakken, wandelingen, ferry-oversteek en zeiltocht.
Maaltijden zoals aangegeven, check uitgebreide omschrijving hieronder (reisprogramma).
* Tarief op basis van 2 volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar, reizend in het hoogseizoen
(zomervakantie). Tarief kan wijzigen als gezinssamenstelling en / of reisperiode anders is en is
afhankelijk van de beschikbaarheid van de reisonderdelen waaronder ook het vliegticket

Vanaf Melbourne
Naar Cairns
30 dagen
Vanaf € 4195*
* hoogseizoentarief (zomervakantie)

CHECK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE EN GEDETAILLEERD REISPROGRAMMA
www.walkabout.nl
OF NEEM CONTACT MET ONS OP
info@walkabout.nl
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